Porządek Nabożeństw
od 03.04. do 10.04.2016 r.
Niedziela Miłosierdzia 03.04.
7:30 Za ++ ojca Franciszka Smieskol w r. urodzin, matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego
Obst, pokr. Smieskol, Obst, Wałaszek (Deutsch)
10:00 Za parafian
17:15 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + siostrę Czesławę
Poniedziałek 04.04. Zwiastowanie Pańskie
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
bł. opiekę, zdrowie oraz dary Ducha Św. w rodzinach synów
18:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci ++ rodziców, teściów
Wtorek 05.04.
18:00 Za + syna Marcina z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagierki,
Magdalenę Stryczek oraz pokr.
Środa 06.04.
17:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Krupka, ++ z pokr. Krupka i Labus
Czwartek 07.04.
17:00
Godzina św.
18:00 Za ++ matkę Adelajdę w r. śmierci, ojca Wilhelma oraz pokr.
Piątek 08.04.
..6:30 Różaniec
7:00 Za ++ ks. Krystiana w r. śmierci oraz jego ojca
Sobota 09.04.
8:00 ……………………...
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
opiekę i zdrowie z ok. 40 r. urodzin oraz chrzest: Dawid Piotr Ziaja
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię
i Błażeja, siostrę Marię, bratową Romanę, 5 braci, szwagrów Ewalda, Jana, Rudolfa
jego zięcia Józefa, syna Henryka i pokr.
Niedziela 10.04. III Wielkanocna
7:30 ………………………(Deutsch)
10:00 Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców sióstr karmelitanek
17:15 Nieszpory
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
bł. opiekę, zdrowie dla ojca, dziadka Józefa Kruk w 96 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Z „Dzienniczka” siostry Faustyny
- Jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie
zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego.
- Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę,
aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy
waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo
nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę
śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej
chwały
- Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak
na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność
po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów,
gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas
przed dniem ostatecznym
- Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz
tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu
łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca: O Krwi i Wodo, któraś
wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie
- Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do
miłosierdzia mojego
Sentencja: Phil Bosmans - Pierwszym ciosem, wymierzonym człowiekowi, bywa czasem tylko słowo.
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Z „Dzienniczka” siostry Faustyny
- Te dwa promienie oznaczają krew i wodę- blady promień oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz...
Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze
przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie
dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Proś wiernego sługę mojego, żeby
w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto
w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar
- O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem
święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci
mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją
- Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją
odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask
pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu
- Milcz, kiedy prawdy twojej uznać nie chcą, bo wtenczas wymowniej mówisz.
Rozważ, córko moja, co ty czynisz dla ich zbawienia. Mów światu całemu o moim
miłosierdziu. Córko moja, bądź zawsze dzieckiem
——–—–——–—–—————————–———–—————–——
Myśli śp. ks. Jana Kaczkowskiego:
O wiele łatwiej jest cierpieć za Kościół, o wiele trudniej od ludzi Kościoła
Marnujemy życie na „...a może zjesz jogurcik”, a unikamy bliskości
Mówimy zatwardziały grzesznik, o TAM jest. A nie mówimy o to MY
Trzeba Nam często wsłuchiwać się w swoje życie
Wszystko utrudnia to, że jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnego
sumienia
Mistyki należy szukać w prozie dnia codziennego
Dziękuję Ci mój raku, że wyzwoliłeś mnie z wielu strachów
Zamiast ciągle na coś czekać i narzekać zacznij żyć właśnie dziś. Jest i tak o
wiele później niż Ci się wydaje
Grunt to twardo stąpać po ziemi, nie przestając patrzeć w niebo
——–—–——–—–—————————–———–—————–——
- W niedzielę 10 kwietnia o godz. 19:00 w sali OSP spotkanie z p. Robertem Ćwiklińskim (szczegóły na plakatach).
- W środę 20 kwietnia wyjazd na Apel Jasnogórski do Częstochowy. Obowiązani
są do wyjazdu kandydaci do bierzmowania (III klasa, koszt 1 zł). Dla pozostałych
osób chętnych do wyjazdu koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii.

Niedziela Miłosierdzia. 20 minut przed Mszami św. o 7:30 i 10:00 będą czytane
i rozważane fragmenty „Dzienniczka” św. s. Faustyny. O 10:00 Msza św. w int. parafii.
O 17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia przygotowane przez młodzież. O 14:30 film i rozmowa. Tytuł filmu „Everest”. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia w Kościele Powszechnym. Kolekta na cele Caritas diecezji.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
W poniedziałek liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień świętości
życia. Msze św. o godzinie 8:00 i 18:00.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii św.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
I czwartek miesiąca o godzinie 17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
W piątek Msza św. rano o godzinie 7:00.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
W sobotę wyjazd do Krakowa Łagiewnik o godzinie 6:15 z parkingu przy kościele.
Powrót ok. 20:00.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 17:15.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Bóg zapłać: jeszcze raz za udział i przygotowanie Triduum i Świąt Wielkanocnych. Za
wszelkie ofiary i dary. Ofiara na potrzeby sióstr karmelitanek: 3.760 zł i 26 euro. Ofiara
za „zestaw świąteczny” na wyjazd młodzieży do Krakowa na ŚDM: 2.300 zł. Za udział
I modlitwę w Mszy św. Roku Miłosierdzia we wtorek (na następnej Mszy, wtorek
26 kwietnia, będą goście). Paniom za prace przy rabatkach kwiatowych. Panom za zrzucenie węgla na nowy sezon grzewczy do piwnicy kościoła.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt.
Książka ks. Piotra Bekierz „Camino Różne Drogi” do nabycia w kancelarii, zakrystii,
w kwiaciarni p. R. Ziaja w Staniszczach Wielkich oraz na Allegro.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Antoniewicz Katarzyna zam. Kolonowskie i Czok Patryk
zam. Kolonowskie.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
++ Odbyły się pogrzeby śp. Gertrud Obst l.86; śp. Edmund Mocny l. 90. Wieczny odpoczynek…++
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Zakończył się sezon grzewczy w kościele. Panu Henrykowi za palenie w piecach składamy podziękowania. Bóg zapłać wszystkim za składane ofiary na opał.
——–—–——–—–—————————–———–—————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Małgorzatę Kampa, Janinę
Kruk, Mariannę Czupała i Annę Janus. Bóg zapłać!
Jezu ufam Tobie !

